1989-90 Lt-Ls framst. nr 4
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

till Landstinget med förslag till landskapslag

angående ändring av landskapslagen om kommunala avtalsdelegationen.
Inom den kommunala sektorn tillämpas ett system med centrala förhandlingar
i frågor som rör anställningsvillkoren för de kommunala tjänstemännen. Bestämmelser om dessa förhandlingar, liksom om de tjänstekollektivavtal som förhandlingarna resulterar i, finns i landskapslagen om tjänstekollektivavtal (22/78).
Avtalsparter vid förhandlingarna är, för tjänstemännen, tjänstemannaföreningar
och, för kommunerna, kommunala avtalsdelegationen. Närmare bestämmelser om
avtalsdelegationens uppbyggnad och verksamhet finns i landskapslagen om kommunala avta!sdelegationen (24/78).
Avtalsdelegationen består, enligt 2 § landskapslagen om kommunala avtalsdelegationen, av sex medlemmar vilka utses av landskapsstyrelsen sedan kommunerna beretts tillfälle att framställa förslag. Medlemmarna och suppleanterna i
delegationen förutsätts representera kommunerna i deras egenskap av arbetsgivare.
Av bestämmelserna i lagens 2 § följer dock att det för närvarande är möjligt för
medlem eller suppleant att samtidigt verka som företrädare för motparten. För att
undvika uppkomsten av en situation där en intressekonflikt inte kan uteslutas
föreslår landskapsstyrelsen att det till lagen, som en ny 2a §, fogas bestämmelser
om valbarhet till delegationen.
Enligt bestämmelserna i lagens 3 § har två av landskapsstyrelsen förordnade
personer närvaro- och yttranderätt vid avtalsdelegationens sammanträden. För
närvarande deltar representanter från utbildningsavdelningen, från social-och hälsovårdsavdelningen samt från kansliavdelningens avtals- och personalbyrå i arbetet.
När förhandlingarna rör tjänstekollektivavtal inom andra områden, t.ex. tjänstekollektivavtal. inom brand- och räddningsväsendet, finns behov av att från landskapsstyrelsens sida låta sin representeras av personer med sakkunskap inom just
det området. Enligt den föreslagna bestämmelsen skulle deltagande i delegationens
möten inte längre kräva särskilt förordnande av landskapsstyrelsen, utan deltagandet skulle framdeles avgöras på basen av arten av de ärenden som behandlas.
Landskapsstyrelsen avser dock inte att åstadkomma ett ökat deltagande i sammanträdena totalt sett.
Eftersom sjömansskatt inte längre uppbärs bör bestämmelserna i lagens 4 § 2
mom. om beräkning av kostnadsandelar på basen av uppburen sjömansskatt utmönstras ur lagen.
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Stadsstyrelsen och kommunstyrelserna har beretts möjlighet att yttra sig över
förslagen.
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande
Landskapslag
angående ändring av landskapslagen om kommunala avtalsdelegationen

I enlighet med landstingets beslut
ändras 3 § och 4 § 2 mom. landskapsiagen den 19 april 1978 om kommunala
avtalsdelegationen (24/78) samt
fogas till lagen en ny 2a § som följer:
2a §
Till medlem eller suppleant i avtalsdelegationen kan utses den som enligt 15 §
kommunallagen för landskapet Åland (5/80) är valbar till kommuns fullmäktige och
som samtyckt till att ta emot uppdraget.
Den som innehar förtroendeuppdrag i eller är anställd av tjänstemannaförening
som avses i 3 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal eller av underförening till
sådan förening är inte valbar till uppdrag i avtalsdelegationen.
Om ledamot eller ersättare upphör att vara valbar förfaller hans uppdrag
genast. I sådant fall skall ny medlem eller suppleant utses.
3§

Företrädare för landskapsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid
avtalsdelegationens sammanträden.
Landskapsstyrelsen skall hälla landstingets finansutskott informerat om förhandlingarna.

4§
Kostnaderna för avtalsdelegationens verksamhet bestrids av kommunerna
gemensamt i förhållande till envar kommuns skattören under föregående är.

Denna lag träder i kraft den l april 1990.
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